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En els últims anys s’han desenvolupat diversos traçadors de PET per la detecció de la
patologia amiloide a nivell cerebral, tècniques que poden ser de utilitat en l’avaluació
de pacients amb alteració cognitiva. Els traçadors aprovats al nostre país pel Ministeri
de Sanitat són Amyvid (18FFlorbetapir, febrer de 2014) i Neuraceq (18FFlorbetaben,
juliol 2014). Vizamyl (18FFlutemetamol, aprovat per la EMA al juny de 2014) està en
tràmits d’aprovació per la Agencia Espanyola del Medicament. Tot i que no hi ha
estudis comparant els diferents traçadors, els resultats publicats per separat mostren
que tots ells aporten informació similar.
La disponibilitat d’aquestes tècniques al nostre medi i el seu elevat cost, fa necessària
l’elaboració d’unes guies per ajudar als clínics en el seu ús. Recentment, l’Associació
d’Alzheimer Americana juntament amb la Societat Americana de Medicina Nuclear han
publicat unes guies internacionals d’ús apropiat de la PET d’amiloide (1,2). La Societat
Espanyola de Neurologia juntament amb la Societat Espanyola de Medicina Nuclear i
Imatge Molecular (SEMNIM) també va presentar al novembre de 2014 les guies d’ús
clínic de la PET en pacients amb alteració cognitiva que estan pendents de publicació.
Per altra banda, l’estructura i finançament sanitari a Catalunya difereix en molts
aspectes del nord-americà i fins i tot de l’estructura sanitària de l’estat espanyol.
Aquest document pretén ser un eina general i d’utilitat pràctica que reculli les
recomanacions d’altres guies adaptant-les al nostre entorn i sistema sanitari.
Preàmbul
Cal tenir en compte els següents aspectes referents a la PET d’amiloide.
-

Una PET d’amiloide positiu no és equivalent ni suficient per realitzar un
diagnòstic de malaltia d’Alzheimer (MA), perquè per si mateix no indica si el
deteriorament cognitiu del pacient és secundari a una MA. Per això, la
caracterització de la síndrome clínica i l’exclusió d’altres causes que poden
justificar la simptomatologia del pacient són aspectes crucials.

-

Tot i que hi ha nombrosos estudis que demostren l’eficàcia de la PET
d’amiloide per descartar la patologia associada a la MA, l’impacte de la
prova sobre el canvi de maneig clínic i com això afecta al pronòstic no està
establert. Malgrat això, un increment del grau de certesa en el diagnòstic
d’una malaltia avui incurable, com és la MA, pot tenir avantatges com ara
assolir un millor maneig terapèutic en les fases inicials de la malaltia, definir
el pronòstic de manera més acurada i proporcionar informació de qualitat al
pacient i la seva família, a la vegada que podria permetre al pacient prendre
decisions de forma autònoma sobre el seu futur en fases en les que encara
és capaç de poder-ho fer.

-

Tenint en compte el cost d’aquesta prova, i les implicacions del seu resultat,
es recomana que la sol·liciti un expert en trastorns cognitius i de la
conducta. Un motiu afegit és que, com s’ha comentat prèviament, la PET
d’amiloide aïllada no és suficient per fer el diagnòstic de MA. És a dir, la
prova només detecta la presència de dipòsits de β-amiloide i és la
combinació d’aquest resultat amb una simptomatologia clínica concreta el
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que pot ajudar a un diagnòstic incrementant-ne el seu grau de certesa. Les
guies internacionals (1,2) defineixen un especialista expert en demències
com aquell metge amb una formació especialitzada en neurologia,
psiquiatria o geriatria amb experiència assistencial en l’avaluació i
seguiment de pacients amb trastorns cognitius.
-

La PET d’amiloide s’ha de realitzar en centres de Medicina Nuclear i la
interpretació d’aquesta l’ha de fer-la un metge especialista en medicina
nuclear amb entrenament específic per estudis de PET amiloide. La lectura
s’ha de fer de manera estandarditzada d’acord amb les guies
proporcionades per l’empresa proveïdora del radiofàrmac. En la conclusió
de l’informe s’haurà d’indicar si la prova és positiva (presència de plaques
d’amiloide corticals) o negativa (absència de plaques d’amiloide corticals).

-

Aquestes guies fan referència a l’ús clínic de la PET d’amiloide i no al seu ús
en un context d’investigació.

-

En aquest document no es tracten altres biomarcadors d’amiloïdosi
cerebral amb utilitat similar a la PET d’amiloide que permeten augmentar el
grau de certesa del diagnòstic de la MA, com ara l’estudi dels nivells de βamiloide en LCR. Els marcadors de LCR seran objecte d’un document
independent elaborat pel grup d’estudi de la cognició i la conducta (GECC)
de la SCN.

-

La PET cerebral amb 18-F-fluorodeoxiglucosa o SPECT cerebral de perfusió
(99Tc-HMPAO) es consideren marcadors de neurodegeneració i no
marcadors d’amiloïdosi cerebral (3)

Evidència i recomanacions específiques:
Les guies internacionals d’ús apropiat de la PET d’amiloide (1,2) acorden que aquesta
té utilitat en un grup reduït de pacients amb deteriorament cognitiu en els quals se
sospita MA entre altres possibilitats diagnòstiques i en els quals la demostració de la
presència o absència de dipòsit d’amiloide pot alterar-ne el maneig clínic. Aquest fet
implica que els pacients s’han de sotmetre a una avaluació complerta per tal de
demostrar objectivament el dèficit cognitiu i excloure altres causes que puguin
explicar-lo.
Recomanació 1: Avaluació prèvia
Abans de sol·licitar una PET d’amiloide s’ha d’haver caracteritzat adequadament la
síndrome clínica i haver exclòs altres causes que puguin justificar la simptomatologia.
La correcta caracterització inclou com a mínim (veure guies clíniques de la SCN):
o Avaluació clínica
o Estudis analítics per descartar causes tractables.
o Avaluació cognitiva que valori adequadament els diferents dominis
cognitius.
o Estudi de neuroimatge estructural (TC o RM cranials)
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Recomanació 2: Demència d’inici primerenc
La PET d’amiloide pot tenir una utilitat en l’avaluació de subjectes amb deteriorament
cognitiu/demència d’inici primerenc (inici dels símptomes abans dels 65 anys). En
aquests casos, en general, el diagnòstic té unes implicacions personals, familiars,
legals, laborals i socials majors que en els casos d’inici tardà (inici igual o després dels
65 anys). La PET d’amiloide pot ser útil per augmentar el grau de certesa de MA o bé
per excloure-la en aquells casos en que persisteixi la incertesa un cop realitzades les
proves esmentades prèviament. Es recomana limitar la prova a aquells casos en què
l’avaluació prèvia no és suficient per fer el diagnòstic.
Recomanació 3: Deteriorament cognitiu lleu (DCL)
L’ús de la PET d’amiloide pot ser útil en l’avaluació de pacients amb DCL, encara que
s’ha de restringir a un subgrup reduït d’aquests atès a la freqüència d’aquesta entitat
clínica. Per tal de definir el grup de pacients amb DCL que es poden beneficiar
d’aquesta tècnica, cal tenir en compte els següents aspectes:
1) la presència de patologia amiloide cerebral és freqüent en subjectes >75 anys, i
aquesta pot no estar relacionada amb els símptomes. 2) la presència de DCL amnèsic,
amb afectació de memòria episòdica definida amb tests adequats, constitueix sovint la
fase prodròmica de la MA. En aquest grup de pacients, sovint es demanen diferents
proves complementàries per tal de poder establir o descartar si la simptomatologia del
pacient és ja la primera manifestació d’una MA subjacent. Entre aquestes proves hi ha
la RM cranial per demostrar atròfia hipocampal, una PET de 18F-FDG per detectar un
hipometabolisme temporoparietal o l’estudi de biomarcadors en LCR per determinació
de nivells de Aβ42, tau o p-tau. La PET d’amiloide pot ser útil en pacients amb DCL,
especialment en casos on no és possible la realització de les proves esmentades o
aquestes no són informatives, o bé coexisteixen altres causes de DCL (vascular o
traumàtica). En aquest últim cas una PET d’amiloide negativa s’ha associat a menys risc
de progressió a demència.
En conclusió, la recomanació d’aquestes guies seria restringir l’ús de la PET d’amiloide
a pacients amb DCL amnèsic de <75 anys en què altres proves complementàries no
hagin pogut excloure o confirmar amb prou certesa la MA.
Recomanació 4: Formes atípiques:
L’ús de la PET d’amiloide pot augmentar el grau de certesa diagnòstica en alguns
pacients amb certes formes d’afàsia progressiva primària i en casos d’atròfia cortical
posterior en què hi ha sospita de MA i la resta de l’avaluació no és suficient per fer el
diagnòstic.
Recomanació 5: Usos inapropiats.
No està recomanat l’ús de la PET d’amiloide a les següents situacions:
- Pacients amb MA típica
- Per tal de determinar la fase de la malaltia.
- Pacients amb queixes subjectives de memòria o sense dèficit cognitiu objectiu
- Individus sense símptomes (habitualment amb història familiar de MA o
preocupats per patir la malaltia).
- Indicacions no mèdiques (per exemple, per raons laborals, legals o financeres)
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Conclusions:
La PET d’amiloide pot tenir una utilitat en l’avaluació de subjectes amb deteriorament
cognitiu/demència d’inici primerenc, casos amb DCL amnèsic de <75 anys en què altres
proves complementàries no hagin pogut excloure o confirmar amb prou certesa la MA,
i en alguns pacients amb presentacions atípiques de MA. Abans de sol·licitar una PET
d’amiloide s’ha d’haver caracteritzat adequadament la síndrome clínica i haver exclòs
altres causes que puguin justificar la simptomatologia.
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